Oplossing

HP ElitePOS retailsysteem
De HP ElitePOS, met een schitterend ontwerp en ingebouwde
beveiliging, duurzaamheid en flexibiliteit, voorziet in uw
bedrijfsbehoeften en markeert een nieuw retail- en recreatietijdperk.

Elegant. Modern. Aanpasbaar. Duurzaam voor retailgebruik.
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De HP ElitePOS is ontworpen voor gebruik
in winkel- en recreatie-omgevingen en
beschikt over een veelzijdig ecosysteem van
accessoires.1 Creëer de ideale oplossing voor
uw bedrijf, bijvoorbeeld als kassasysteem,
interactieve bewegwijzering of zelfbediening.
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Robuust. Krachtig.
Gebouwd voor de toekomst.
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Werk sneller bij topdrukte met 7e-generatie
Intel®-processors en een robuust systeem
met een levenscyclus van 5 jaar en tot 3 jaar
standaard garantie.2 Optionele HP Care Pack
Services bieden extra zekerheid, onder meer
met onsite support.3
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Onderdelen van boven naar beneden.
1. Schermunit: keuze uit drie modellen.
2. Vaste positie, draai- en kantelstandaard;
opties voor montage op muur of kolom.
3. Optionele geïntegreerde kolomprinter1 of
spacer voor standaard.
4. Stabiele grondplaat.
5. Aansluitbasis: twee opties, naargelang de
I/O-vereisten1.

Kijk voor meer informatie op
hp.com/go/elitepos

Beveilig uw data. Bescherm
klanten.
Moderne bedrijven hebben de beste
beveiliging nodig. De HP ElitePOS heeft een
zelfherstellend pc-BIOS en firmware die
het BIOS tegen aanvallen beschermt om te
waarborgen dat uw data, apparaten en klanten
beveiligd zijn.

Vertrouw op een apparaat dat niet alleen mooi
maar ook robuust is. Het voldoet aan de MILSTD 810G-testspecificatie5 met een robuuste
behuizing van geanodiseerd aluminium die
vocht weghoudt van het scherm.

Sla een brug tussen de digitale
en fysieke wereld.
Ondersteun uw bedrijf en bied een
aantrekkelijke verkoopervaring op meerdere
apparaten en schermen met naadloos
werkend Windows 10 Pro4 of Windows 10 IoT.

Mooi en gebruiksvriendelijk.
Communiceer met klanten en help
medewerkers met een modern,
elegant 14-inch full-HD touchscreendisplay. Het werkt intuïtief, reageert
snel en heeft een ontspiegelde coating
zodat lichtinval niet hinderlijk is.

HP raadt Windows 10 Pro aan.
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Creëer een stijlvolle verkoopruimte.

Zet een nieuwe standaard voor raffinement met accessoires1 die bij het HP ElitePOS-systeem passen en die op uw specifieke behoeften afgestemd zijn.
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Modellen
HP ElitePOS model 141
HP ElitePOS model 143
HP ElitePOS model 145

Selecteer het basismodel dat in uw prestatiewensen voorziet: model
141 met 7e-generatie Intel® Celeron-, model 143 met 7e-generatie
Intel® Core i3- en model 145 met 7e-generatie Intel® i5-processor.

Opties voor standaard
Standaard met vaste positie
Draai-/kantelstandaard
Geen standaard

Plaats of monteer op een balie met de standaard met vaste positie of
de draai-/kantelstandaard die 10 graden verstelbaar is; 180 graden
draaien naar links of rechts. De optie zonder standaard maakt montage
met een VESA-beugel op een muur of standaard mogelijk.

Opties voor aansluitbasis
HP ElitePOS Retail basis I/O
Aansluitbasis
HP ElitePOS Retail geavanceerde I/O
Aansluitbasis

Installeer de juiste connectiviteit en ondersteun oude en nieuwe
retailaccessoires met keus uit twee invoer-/uitvoerbasisopties. De
aansluitbasis kan onder het HP ElitePOS-systeem worden bevestigd of
onder de balie worden gemonteerd voor een opgeruimd, overzichtelijk
werkvlak.

HP ElitePOS 2x20 top mount display

Toon klanten goed leesbare prijs-, product- en bestelinformatie op HP’s
kleinste, laagste display voor klanten dat aansluit bij het HP ElitePOSontwerp.

HP ElitePOS 10,1-inch touchscherm

Deel dynamische video's, informatie en afbeeldingen met klanten en
maak interactie mogelijk.

HP ElitePOS 10,1-inch scherm zonder
touchfunctionaliteit

Informeer klanten overal met een scherm zonder touchfunctionaliteit
voor het delen van content, video's en beeldmateriaal.

HP ElitePOS seriële/USB-printer

Geef retailprinten een nieuwe uitstraling met een opvallende, compacte,
kubusvormige printer die strak oogt naast uw HP ElitePOS-systeem.

HP ElitePOS kolomprinter

Schep meer ruimte op de balie en maak indruk op klanten met een in de
kolom van het HP ElitePOS-systeem geïntegreerde bonnenprinter.

HP ElitePOS 2D barcodescanner

Help klanten efficiënt met een mooie compacte barcodescanner
die mobiele betaalmiddelen, digitale bonnen en gedrukte 1D- en
2D-barcodes scant.

HP ElitePOS magneetstriplezer

Accepteer cadeaukaarten, werknemerspassen en klantenkaarten met
de HP ElitePOS magneetstriplezer1 die zich in het ElitePOS-scherm laat
integreren als een elegante, functionele oplossing.

HP ElitePOS vingerafdruklezer

Stel werknemers in staat om veilig in te loggen en de kans op
ongeautoriseerde toegang te beperken. De HP ElitePOS biometrische
vingerafdruklezer kan naast de standaard of als standalone apparaat
worden geconfigureerd.

HP raadt Windows 10 Pro aan.
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Gebruiksscenario's voor het HP ElitePOS retailsysteem
Creëer de ideale oplossing voor uw bedrijf: een traditioneel point-of-sale, interactieve signage of zelfbediening.

Traditioneel point-of-sale
Transformeer de point-of-sale-ervaring

Zelfservice
Bied optimaal gebruiksgemak

interactieve signage
Bied een interactieve ervaring in de winkel

• Transacties afronden

• In- en uitchecken van klanten

• Digitale signage

• Registratie van klantenkaarten

• Zoeken naar productinformatie

• Winkelplattegronden en navigatie

• Controle en goedkeuring van bestellingen

• Zelf afrekenen

• Digitale conciërge

1 U kunt optionele kenmerken afzonderlijk of als uitbreiding aanschaffen.
2 1 of 3 jaar garantie, afhankelijk van het land.
3 HP Care Services zijn als optie verkrijgbaar. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Pack Services variëren afhankelijk van de locatie. De service gaat in op de datum van
aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP Services gelden de van toepassing
zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de Klant worden verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale wetgeving nog andere
rechten, de HP Terms and Conditions of Service en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk vastgelegde rechten.
4 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een
BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates
kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.windows.com.
5 MIL-STD 801G tests worden uitgevoerd, maar zijn niet bedoeld om de geschiktheid voor contractvereisten van het Amerikaanse ministerie van Defensie of
defensietoepassingen aan te tonen. De testresultaten vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testcondities. Een optioneel HP Accidental Damage
Protection Care Pack biedt dekking tegen schade door ongelukken.

Meer informatie
hp.com/go/elitePOS
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